
Memo. nº103/2021/DREA/GAB/CIRCULAR SGD:2021/27009/031231

Araguaína, 06 de maio de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Retificação do Memorando nº 099/ DREA/GAB /CIRCULAR de 04.05.2021 -
Modelo de Escolha PNLD Ensino Médio 2021- Obras didáticas por Área de
Conhecimento e Obras Didáticas Específicas.

Senhor(a) Diretor(a),

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes realizou uma pesquisa específica para

a escolha do material didático disponibilizado pelo Programa Nacional do Livro e do Material

Didático - PNLD/2021, destinado aos(às) professores(as) e estudantes do Ensino Médio,

referente ao Objeto 2: Obras Didáticas por Área de Conhecimento e Obras Didáticas

Específicas. Na pesquisa foram disponibilizadas as opções de modelos de escolha descritas

abaixo:

a) Material único para cada escola: a escola realizará a escolha individualmente e

receberá o material escolhido pelo corpo docente;

b) Material único para cada grupo de escolas: a Seduc definirá um grupo específico de

escolas que receberá o mesmo material. O sistema processará a escolha de cada grupo

e fará a eleição da obra mais registrada pelas escolas, para distribuição;

c) Material único para toda a rede: a escolha será unificada e TODAS as escolas da

rede utilizarão o mesmo material. Será adotado o material mais escolhido dentre os

registrados pelas escolas. Finalizado o prazo para o registro das obras, o sistema

identificará as redes com a escolha unificada e fará o levantamento do material mais

escolhido por elas, para que seja adotado pelas escolas da rede.

2. Informamos que será realizada uma nova pesquisa nas unidades escolares sobre a

escolha do modelo a ser adotado para as Obras Didáticas por Área de Conhecimento e Obras

Específicas. Ressaltamos que é de fundamental importância a participação de professores na

consulta e na escolha dos materiais a serem utilizados nos próximos quatro anos.
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3. Nesse contexto, solicitamos que Vossa Senhoria oriente os professores, na condução

do processo de escolha, por meio dos recursos tecnológicos (enquetes, Google Meet e demais

tecnologias disponíveis), seguindo as orientações de distanciamento social, e que registrem os

eventos em ata, como forma de comprovar a participação e a autonomia no processo de

escolha.

4. Lembramos que é preenchida apenas uma (01) pesquisa por escola. Após realizar a

escuta com professores preencha o link conforme a opção do modelo preferencial da equipe

pedagógica. O acesso ao Link estará disponível até dia 10 de junho de 2021.

4. A escolha referente ao Objeto 02: Obras Didáticas por Área de Conhecimento e Obras

Especificas será realizada por meio do link abaixo, que dará acesso ao preenchimento

https://docs.google.com/forms/d/1uLs5q2nau13BsuOM-YGroQYon9oPArLfpaukNb9xuL8/ed

it,.

5. Ante ao exposto, colocamos a técnica Lúcia Bento à disposição para eventuais

esclarecimentos, por meio do telefone: (63) 9-9216-8329 / 3414-1815; ou por um do e-mail:

luciabluz@hotmail.com

         
Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína.

Documento foi assinado digitalmente por MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO em 06/05/2021 19:56:06.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: D262703000C708D8

https://docs.google.com/forms/d/1uLs5q2nau13BsuOM-YGroQYon9oPArLfpaukNb9xuL8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uLs5q2nau13BsuOM-YGroQYon9oPArLfpaukNb9xuL8/edit
mailto:luciabluz@hotmail.com

